Specifikace

OMEN by HP Accelerator GA1-1000nc
Shoďte oblek. Nasaďte zbroj.
Změňte každodenního tažného koně na herní legendu, aniž byste museli měnit stroj. Akcelerátor OMEN, který lze
připojit k nejnovějším grafickým kartám a řešením úložišť, transformuje váš elegantní, fantastický notebook, který
milujete, na herní kolos, který si poradí i s těmi nejnáročnějšími tituly AAA. Stačí zapojit, hrát a zvítězit.
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Odhalte v sobě hráče

Akcelerátor OMEN, vybavený jedním z
nejnovějších procesorů GPU v odvětví,
zajišťuje zvýšení herního potenciálu
vašeho notebooku na úroveň stolního
počítače.
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Jediný port. Ohromný výkon.

Výkonná konektivita Thunderbolt™ s
certifikací 3-certified USB-C™
zajišťuje herní výkon a umožňuje
nabíjení notebooku z jediného portu.
A díky prostoru pro pevný disk nebo
jednotku SDD nespotřebovávají vaše
hry cenné úložiště v notebooku.2

Neomezené možnosti upgradování
Zajistěte si vrcholný herní výkon bez
zakoupení nového počítače. Velká
dvířka umožňují bezproblémový
přístup ke slotu na grafickou kartu,
2,5“ pozici pro jednotku a
vyměnitelnému zdroji napájení.

Kompatibilní s počítači s Windows® a portem Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
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Specifikace
Napájení
Napájecí zdroj 500 W (AC)
_

Možnosti připojení

Síťové rozhraní
Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
Porty
Vzadu: 1 port USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 porty USB 3.0; 1 port RJ-45
Pozice interních jednotek: Dostupná jedna jednotka 2,5“

Design

Barva produktu
Černá
_
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: 2BZ92EA #BCM
Kód UPC/EAN: 191628988310
Hmotnost
5,5 kg; Balení: 7,8 kg
Rozměry
40 x 20 x 20 cm; Balení: 49,4 x 35,4 x 38 cm
Záruka
Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku
na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš
prodejce produktů HP.
Charakteristiky
Jeden volný slot PCIe na interní grafickou kartu; Grafická karta s max. délkou 29 cm

Záruční služby*
Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM918E
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